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G³ówne prawa i obowi¹zki pracowników 
niepe³nosprawnych oraz zatrudniaj¹cych 
ich pracodawców 
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niepe³nosprawnych nadal jest niewielka. Z tego wzglêdu istotn¹ rolê ma do odegrania edu-
kacja na temat instrumentów wspieraj¹cych zatrudnianie osób niepe³nosprawnych. Ponadto 
potrzebna jest dyskusja spo³eczna o prawach i obowi¹zkach pracodawcy oraz prawach osoby 
niepe³nosprawnej. Celem owej komunikacji powinna byæ poprawa na rynku pracy sytuacji osób 

instrumenty wspieraj¹ce

Primary rights and obligations of workers with disabilities and their employers 
Economic activity in the lives of people with disabilities is very important. However, the awareness 
of both employers and people with disabilities of their relevant rights, obligations and facilities is still 
limited. That is why education on instruments supporting the employment of people with disabilities is 
so important. A public discussion on the benefits, facilities and employers' obligations and the rights of 
people with disabilities is also necessary. An improved situation in the labor market of the latter should 
result from that discussion.

Wstêp
Mimo czêsto pojawiaj¹cego siê stwierdze-

nia, ¿e praca w ¿yciu osób niepe³nospraw-

pracodawcy w Polsce maj¹ obawy zwi¹zane 
z ich zatrudnianiem. Celem tego artyku³u 
jest przedstawienie sytuacji osób niepe³no-

i obowi¹zków, zarówno ich, jak i zatrudniaj¹-
cych ich pracodawców.

-
sprawnych bardzo wa¿n¹ rolê spe³nia edu-
kacja, zarówno pracodawców, samych osób 
niepe³nosprawnych, jak i reszty spo³eczeñstwa. 
Bez w¹tpienia nale¿y przybli¿aæ przedsiê-

z zatrudnianiem osób nale¿¹cych do tej grupy, 
a osobom niepe³nosprawnym dostarczaæ 
informacji o ich prawach (ale i obowi¹zkach) 
zwi¹zanych z zatrudnieniem.

Jedn¹ z instytucji pomagaj¹cych osobom 
niepe³nosprawnym jest Pañstwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych 
(PFRON). Jego celem jest wyrównanie szans 
osób niepe³nosprawnych w dostêpie do eduka-
cji i rynku pracy. PFRON wspomaga zatrudnie-

zapewnia dofinansowanie do przystosowania 
stanowiska pracy, zakupu niezbêdnego wypo-
sa¿enia oraz wynagrodzenia osoby niepe³no-
sprawnej i jej asystenta.

 

 

w niej zwyczajnego cz³owieka,  
który tak samo jak my, 

A. Dymna
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– definiowanie zjawiska

z³o¿ony, ¿e obecnie traktowany jest ju¿ jako 
spo³eczny, a nie jednostkowy [1]. Literatura 
przedmiotu wyró¿nia osoby niepe³nosprawne 
w znaczeniu biologicznym i prawnym. Pierw-
sz¹ grupê stanowi¹ ludzie, którzy aktualnie 

Drug¹ grupê tworz¹ osoby maj¹ce aktualne 

organ [2].
W latach 90. XX wieku szybko wzrasta³a 

w Polsce liczba osób niepe³nosprawnych,  
-
-
-

-zatrudnieniowych (dzia³aj¹cych przy takich 
instytucjach, jak KRUS, ZUS) wprowadzono 
wojewódzkie i powiatowe zespo³y orzekania 

W tym czasie tak¿e dokonywa³y siê gwa³tow-
ne zmiany na rynku pracy i szybko wzrasta³o 
bezrobocie. Prawne orzeczenie o niepe³no-

rentê [2].
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo³ecz-

nej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych 

• znaczny – osoba, w stosunku do której 
orzeczono ten stopieñ jest ca³kowicie niezdol-

wy³¹cznie w warunkach pracy chronionej. 
Jest ponadto stale i d³ugookresowo uzale¿-
niona od opieki innych, gdy¿ samodzielnie 
nie jest w stanie egzystowaæ

• umiarkowany – jednostka, której dotyczy 
to orzeczenie jest ca³kowicie niezdolna do pra-

w warunkach pracy chronionej. Jest ponadto 

innych osób
• lekki – osoba, w stosunku do której orze-

do wykonywania pracy w porównaniu z w pe³-

pe³nienia ról spo³ecznych. Owe ograniczenia 
mo¿na minimalizowaæ za pomoc¹ odpowied-
niego wyposa¿enia. Rehabilitacja ma doprowa-
dziæ do najwy¿szego mo¿liwego do osi¹gniêcia 
poziomu ¿ycia, integracji spo³ecznej oraz 

-
stanie ró¿nego rodzaju dzia³añ o charakterze 
leczniczym, psychologicznym i edukacyjnym.

fizyczn¹, ale tak¿e psychiczn¹ [4]. W celu 

do pracy”. Otó¿ nale¿y go rozumieæ jako 

do pracy zarobkowej z powodu naruszenia 

-

to spotykane w literaturze naprzemienne u¿y-
wanie s³owa „inwalida” i „niepe³nosprawny”. 

ni¿ inwalidztwo. A. Sêkowski charakteryzuje 
inwalidê jako osobê, która utraci³a w znacz-

uszkodzenia organizmu, zw³aszcza narz¹du 
ruchu; w znaczeniu prawnym zosta³a uznana 
przez kompetentn¹ instancjê za ca³kowicie 

choroby lub kalectw [4]. Jednak¿e nale¿y pod-

do sytuacji, gdy dana osoba zosta³a w prze-

inwalidzkich.

jest pojêciem wieloznacznym, stanowi z³o-
¿one, wielowymiarowe zjawisko wynikaj¹ce 

a ich otoczeniem fizycznym i spo³ecznym, od-
nosz¹ce siê do trzech aspektów funkcjonowania 
cz³owieka: biologicznego (dysfunkcje), indywi-

-
cia osobistego) oraz spo³ecznego (ograniczenie 
uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym), [5].

W ostatnich latach wielu badaczy zajmuje 
siê problemem coraz czêstszego wystêpo-

w tendencjach demograficznych, w szcze-
-

czeñstwa. Wraz ze starzeniem siê spo³eczeñ-

prawdopodobieñstwo wzrostu liczby osób 
niepe³nosprawnych.

Osoby niepe³nosprawne  
– dane statystyczne

w Polsce mo¿na uzyskaæ z analizy Narodowego 
Spisu Powszechnego z 2002 r., Narodowego 

-
wadzanych przez G³ówny Urz¹d Statystyczny 
(BAEL).

Liczba osób niepe³nosprawnych w Polsce 
spada systematycznie od kilku lat. Na prze³o-
mie 2013 i 2014 r. by³o ich ok. 3,3 mln, a jeszcze 

i Mieszkañ w Polsce – 4,7 mln, które stanowi³y 

dane z 2011 r. z danymi z Narodowego Spisu Po-

liczby osób niepe³nosprawnych o 759,7 tys.1.

za 2013 r., opracowanych przez GUS na pod-
-

zawodowej wynosi³ 27,3% i od 2007 r. powoli, 
ale systematycznie wzrasta (2007 – 22,6%, 
2008 – 23,9%, 2009 – 24,6%, 2010 – 25,9%, 
2011 – 26,4%, rys.)2.

Bezrobocie w grupie osób niepe³nospraw-
nych jest stosunkowo wysokie: w 2013 r. jego 
stopa wynosi³a 17,9%3

to niezbyt dobry wynik, jako ¿e we Wspólnocie 
problem braku pracy dla osób niepe³nospraw-
nych dotyczy 10% ich populacji [6].
1 , http://www.niepelnosprawni.
gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-demogra-
ficzne/, [10.08.2014]. 
2 Rynek pracy, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
niepelnosprawnosc-w-liczbach , 
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-
-w-liczbach-/dane-demograficzne/, [10.08.2014]. -/
rynek-pracy/, [10.08.2014]. 
3 Tam¿e. 
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Szczególne prawa  
osób niepe³nosprawnych  
zwi¹zane z zatrudnieniem

-
nieñ osób niepe³nosprawnych, dotycz¹cych 
zatrudnienia, nie nale¿y traktowaæ jako pro-
tekcji i szczególnego uprzywilejowania skiero-
wanego do tej grupy osób. Przede wszystkim 

celem ich ustanowienia jest wyrównywanie 
szans tej grupy spo³ecznej oraz likwidacja ba-
rier umo¿liwiaj¹ca pe³ne uczestnictwo w ¿yciu 
spo³ecznym [1].

Bezrobotne osoby niepe³nosprawne mog¹ 

rolniczej albo na wniesienie wk³adu do spó³-
dzielni socjalnej. Jest to jednorazowa pomoc, 

-

Dotacja ta jest kierowana do osób, które 
na ten cel nie otrzyma³y ju¿ bezzwrotnych 

niepe³nosprawne mog¹ tak¿e liczyæ na us³u-
gi i instrumenty rynku pracy skierowane 
specjalnie do tej grupy. Przede wszystkim 
chodzi tutaj o sta¿e, szkolenia oraz prace 

-
ków finansowych PFRON, a realizowane przy 
wsparciu urzêdów pracy [7].

Je¿eli chodzi o prawa aktywnych zawo-
dowo osób niepe³nosprawnych, to osoby 
z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym 

do zwolnienia od pracy przeznaczonego 
na udzia³ w turnusie rehabilitacyjnym. W roku 
kalendarzowym przys³uguje im na ten cel 21 dni 
roboczych, za które otrzymuj¹ pe³ne wynagro-
dzenie [8]. Pracownicy niepe³nosprawni mog¹ 
tak¿e wnioskowaæ o dofinansowanie turnusu 
rehabilitacyjnego (co najmniej 14 dni) zarów-
no dla nich, jak i ich opiekunów. Organem 
odpowiedzialnym za realizacjê tego zadania 
s¹ Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie [7].

Wed³ug ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³no-
sprawnych czas pracy osoby niepe³nosprawnej 
nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 8 godzin dziennie 
i 40 godzin tygodniowo. Ponadto, przepisy tej 
ustawy dok³adnie reguluj¹ czas pracy osoby 
z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego 

byæ d³u¿szy ni¿ 7 godzin dziennie i 35 godzin 
tygodniowo [9]. Do niedawna (do 10 lipca 
2014 r.) pracownikowi przys³ugiwa³ ni¿szy czas 
pracy po przed³o¿eniu otrzymanego od leka-

zastosowania skróconych norm pracy dla kon-
kretnego niepe³nosprawnego pracownika [7]. 
Obecnie pracownik z orzeczeniem o znacznym 

-

w ¿ycie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego 
z 13 czerwca 2013 r4. Nale¿y nadmieniæ, ¿e wy-

kwocie dla tej osoby nie ulega zmniejszeniu. 
Osobie wynagradzanej z zastosowaniem go-
dzinowego przelicznika nale¿y odpowiednio 
podwy¿szyæ stawkê godzinow¹. Dodatkowo 
osoba niepe³nosprawna nie mo¿e pracowaæ 
w nocy i w godzinach nadliczbowych. Jednak¿e 
nale¿y nadmieniæ, ¿e wymienionych ograni-
czeñ nie stosuje siê do osób pracuj¹cych przy 
pilnowaniu i na wniosek osoby niepe³nospraw-
nej (po otrzymaniu zgody lekarza medycyny 

t¹ osob¹). Co wiêcej, niepe³nosprawnemu 
pracownikowi, oprócz 15-minutowej przerwy 
(przeznaczonej dla wszystkich pracuj¹cych, 
co najmniej raz na 6 godzin w ci¹gu dnia), wy-
nikaj¹cej z art. 134 Kodeksu pracy, przys³uguje 
tak¿e dodatkowa przerwa na gimnastykê lub 
wypoczynek. Bez wzglêdu na dobowy wymiar 
czasu pracy wynosi ona 15 minut. Obydwie wy-
mienione przerwy s¹ wliczane w czas pracy [7].

Osoby niepe³nosprawne maj¹ce orzeczony 
umiarkowany lub znaczny stopieñ niepe³no-

-
kowego urlopu w wymiarze 10 dni roboczych 
w ci¹gu roku kalendarzowego. Ten urlop nale¿y 
siê pracownikowi dopiero po przepracowaniu 
jednego ca³ego roku kalendarzowego licz¹c 
od dnia uzyskania znacznego lub umiarko-

-
je jednak osobom uprawnionym do urlopu wy-
poczynkowego w wymiarze przekraczaj¹cym 
26 dni roboczych oraz pracownikom maj¹cym 
uprawnienia do urlopu dodatkowego na mocy 
odrêbnych przepisów prawa [7].

Prawa i obowi¹zki pracodawców 
zwi¹zane z zatrudnieniem  
osoby niepe³nosprawnej

Pracodawca, który zatrudnia 25 osób 
w przeliczeniu na pe³ne etaty, a nie osi¹ga 

-
sprawnych, jest zobowi¹zany do dokonywania 

w miesi¹cach, w których zatrudnienie osób 
niepe³nosprawnych jest ni¿sze ni¿ wymagany 

Przede wszystkim pracodawca zatrudnia-
j¹cy osobê niepe³nosprawn¹ ma obowi¹zek 
dostosowania stanowiska pracy do jej potrzeb 
(wynikaj¹cych np. z ograniczonej spraw-

4  
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/zatrudnienie-osob-
-niepelnospraw-/zmiany-w-zakresie-czasu-pracy-os/, 
[02.09.2014]. 

pracy. Dodatkowo pracodawca zobowi¹zany 
jest dostosowaæ urz¹dzenia higieniczno-

grupy pracowników. Jednak¿e pracodawcy 
zatrudniaj¹cy osoby niepe³nosprawne mog¹ 
staraæ siê o zwrot poniesionych wydatków 
oraz dofinansowanie do wynagrodzenia 
niepe³nosprawnego zatrudnionego [9]. Jedn¹ 
z podstawowych instytucji, do których mog¹ 

instytucji to m.in.:
• Dofinansowanie do wynagrodzenia oso-

by niepe³nosprawnej zatrudnionej zarówno 
na otwartym, jak i chronionym rynku pracy. 
Stawka dotacji od 1 stycznia 2014 r. do lekkie-

do umiarkowanego – 100%, a do znacznego 
180% najni¿szego wynagrodzenia. Ponadto, 
pracodawcom zatrudniaj¹cym osoby cho-

rozwojowe oraz niewidome nale¿y siê dodat-
kowa 40% dotacja (liczona od najni¿szego 
wynagrodzenia) dodawana do uposa¿eñ 
tych pracowników [7]. Dofinansowanie na-
le¿y siê równie¿ zak³adom pracy chronionej, 
pracodawcom zatrudniaj¹cym mniej ni¿ 25 
osób w przeliczeniu na pe³ne etaty oraz pra-
codawcom zatrudniaj¹cym wiêcej ni¿ 25 osób 
w przeliczeniu na pe³ne etaty, zachowuj¹cych 

-
sprawnych w ogóle pracowników [10].

• Zwrot dodatkowych kosztów wynikaj¹-
cych z zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, 
np. koszty rozbudowy obiektów, pomieszczeñ, 
koszty usprawnieñ transportowych.

• Dofinansowanie do 50% oprocentowania 
kredytów bankowych dla zak³adów pracy 
chronionej.

• Zwrot kosztów przystosowania ist-
niej¹cego stanowiska pracy do potrzeb 
osoby niepe³nosprawnej – dofinansowanie 
nie mo¿e przekraczaæ dwudziestokrotnej 
kwoty przeciêtnego wynagrodzenia [7]. Przez 
przystosowanie nale¿y rozumieæ wykonanie 
prac modernizacyjnych, umo¿liwiaj¹cych 
osobie niepe³nosprawnej wykonywanie pracy 
na danym stanowisku [8].

• Zwrot kosztów wyposa¿enia stanowiska 
pracy do potrzeb osoby niepe³nosprawnej – 
dofinansowanie nie mo¿e przekraczaæ kwoty 
równej piêtnastokrotnemu przeciêtnemu 
wynagrodzeniu [7]. Bardzo czêsto zwi¹zane 
jest z tworzeniem nowego stanowiska pracy. 

potrzebnych do prawid³owego wykonywania 
pracy [8].

• Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika 
pomagaj¹cego zatrudnionym osobom niepe³-
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nosprawnym [7]. Przede wszystkim pomoc 
-

kacj¹ z otoczeniem oraz pomoc¹ w realizacji 
-

nania przez osobê niepe³nosprawn¹.
• Zwrot do 80% kosztów szkoleñ dla osób 

niepe³nosprawnych, jednak¿e w kwocie nie-
przekraczaj¹cej dwukrotnego przeciêtnego 
wynagrodzenia dla jednej osoby niepe³no-
sprawnej [8].

Dodatkowo przedsiêbiorstwa maj¹ce status 
zak³adu pracy chronionej mog¹ ubiegaæ siê 
o wiele ulg, np. zwolnienie z op³acania podat-

od osób fizycznych [6]. Status zak³adu pracy 
chronionej mo¿e uzyskaæ pracodawca pro-

miesiêcy i zatrudniaj¹cy co najmniej 25 osób 
w przeliczeniu na pe³ne etaty. Ponadto musi 
spe³niaæ jeden z warunków w ci¹gu 6 ostatnich 
miesiêcy:

-
sprawnych wynosz¹cy co najmniej 50%, w tym 
minimum 20% pracowników z umiarkowanym 

-

umys³owo zaliczanych do umiarkowanego 

wynosz¹cy 30%.
Oprócz wspomnianych warunków praco-

dawca musi uzyskaæ potwierdzenie od Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy dotycz¹ce spe³niania 
przez obiekty i pomieszczenia wymogów 
zapisanych w przepisach dotycz¹cych bezpie-
czeñstwa i higieny pracy oraz dostosowania 
do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Przed-
siêbiorca prowadz¹cy zak³ad pracy chronionej 
musi tak¿e zapewniæ swoim pracownikom 

Wiedza pracodawców
Pracodawca zatrudniaj¹cy osoby niepe³no-

wykorzystuje potencja³ pracowniczy tej grupy, 
a tak¿e nie musi wp³acaæ sk³adek na rzecz 
PFRON z tytu³u niezatrudniania odpowiedniej 
liczby osób niepe³nosprawnych. Zyskuje po-
nadto miano pracodawcy spo³ecznie odpo-
wiedzialnego, co zapewne pozytywnie wp³ywa 
na jego wizerunek [10]. Zdaniem autorek, 
a tak¿e wielu pracodawców, pracownicy nie-
pe³nosprawni bardziej szanuj¹ swoj¹ pracê. Tak 
wiêc zatrudniaj¹cy zyskuje zaanga¿owanego, 

i chêci¹ rozwoju pracownika5.
5 Firmy chêtniej zatrudniaj¹ niepe³nosprawnych. Doceniaj¹ 

, http://www.pulshr.pl/
zarzadzanie/firmy-chetniej-zatrudniaja-niepelnosprawn
ych-doceniaja-ich-zaangazowanie-i-pracowitosc,22199.
html, [18.11.2014]. 

Niestety, wiedza pracodawców na temat 
zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, mo¿li-

niska i niezadowalaj¹ca. Informacji na ten te-
mat dostarcza miêdzy innymi badanie przepro-
wadzone w województwie ³ódzkim, w okresie 

projektu Regionalne Obserwatorium Rynku 
Pracy w £odzi. Badani pracodawcy swoj¹ 
wiedzê na temat instrumentów wspieraj¹cych 
zatrudnienie osób niepe³nosprawnych ocenili 
nastêpuj¹co: 21% – bardzo ma³a, 52% – ma³a, 
33% – przeciêtna, 6% – dobra, 3% – bardzo 
dobra. Wiêksz¹ wiedzê posiadali przedsiêbiorcy 
prowadz¹cy zak³ad pracy chronionej (33% 
badanych osób uwa¿a³o, ¿e ma du¿¹, 47% 
raczej du¿¹, 13% – przeciêtn¹ wiedzê, a 7% 
trudno by³o j¹ oceniæ).

Jako instrumenty wspieraj¹ce zatrudnienie 
osób niepe³nosprawnych badani wskazywali6: 
dofinansowania, refundacje, rekompensaty 
(40%), zni¿ki, ulgi (35%), dotacje na utworze-
nie lub przystosowanie miejsca pracy niepe³-
nosprawnych (27%), dotacje do wynagrodzeñ 
niepe³nosprawnych (14%), szkolenia pracow-
ników niepe³nosprawnych (5%), presti¿ firmy, 
lepszy wizerunek firmy (2%), a 24% badanych 
nie umia³a ich wskazaæ. Po doprecyzowaniu 
i przedstawieniu pracodawcom konkretnych 
instrumentów nadal 23% nie zna³o ¿adnego 
z nich. W tym etapie badania respondenci, 

wskazanych wymienili:
• dofinansowanie do wynagrodzeñ niepe³-

nosprawnych pracowników zatrudnionych 
na umowê o pracê (57%)

• zwrot kosztów poniesionych w zwi¹zku 
z przystosowaniem miejsca pracy –(48%)

• refundacja kosztów poniesionych na wy-
posa¿enie stanowiska pracy dla osoby niepe³-
nosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym 
Urzêdzie Pracy (46%)

• zwolnienie z wp³at na PFRON (37%)
• zwrot kosztu zatrudnienia pracowników 

pomagaj¹cych pracownikowi niepe³nospraw-
nemu (20%), [11].

Podsumowanie
Dla wielu osób niepe³nosprawnych praca 

stanowi bardzo wa¿n¹ sferê ¿ycia. Niska ak-

wynika z wielu z³o¿onych przyczyn, le¿¹cych 
nie tylko po stronie potencjalnych pracodaw-
ców. Niestety niechêtnie zatrudniaj¹ oni osoby 

wp³acania pieniêdzy do PFRON w zamian 

osób niepe³nosprawnych na wymaganym 
poziomie. Pracodawcy obawiaj¹ siê przede 
6

dowolny instrument [11]. 

wszystkim obowi¹zków i kosztów zwi¹zanych 
z zatrudnieniem osób niepe³nosprawnych. Nie-
w¹tpliwie s¹ potrzebne dodatkowe regulacje 
systemowe (dostosowanie miejsc publicznych 
do potrzeb osób niepe³nosprawnych, u³atwie-

-
sjonalne poradnictwo zawodowe, dodatkowe 
fundusze na tworzenie miejsc pracy dla tej 
grupy), które u³atwi¹ osobom niepe³nospraw-

otwarty.
Wiedza pracodawców na temat zatrud-

nienia osób niepe³nosprawnych oraz instru-
mentów rynku pracy skierowanych do tej 
grupy jest nadal niewielka. Jednak tak¿e wiedza 
osób niepe³nosprawnych na temat ich praw 
jest niezadowalaj¹ca. Z tego wzglêdu koniecz-
na jest edukacja obydwu grup, dostarczanie 
informacji na temat konkretnych rozwi¹zañ, 

uzyskania dofinansowania. Nie wolno przy 
tym zapominaæ, ¿e ci¹gle potrzebne s¹ kam-
panie edukacyjno-informacyjne, których celem 
jest zwalczanie negatywnych stereotypów 
dotycz¹cych tej grupy spo³ecznej.
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